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1. Proiecte implementate in anul 2012: 

 

1.1. InfoNatura200 ”Campanie nationala de constientizare privind 

importanta conservarii biodiversitatii prin Reteaua Natura 2000 in 

Romania” – cod de proiect 17609 SMIS-CSNR, aprobat prin ordinul 

Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2206/07.12.2010. 

Website: http://infonatura2000.cndd.ro 

 

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu; 

Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia 

Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de 

Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000".  

 

Durata: 36 luni, intre 14 decembrie 2010 – 31 decembrie 2013. 

 

Valoare totala: 14.036.402 lei, in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului nr. 

2206/07.12.2010, din care: Valoarea eligibila este de 11.543.466 lei (finantare 

nerambursabila din FEDR si buget de stat); Valoarea, alta decat cea eligibila 2.492.936 lei din 

care 2.482.136 lei reprezinta valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului. 

 

Obiectiv general: conservarea biodiversitatii in siturile Natura 2000 din Romania prin 

cresterea gradului de constientizare al autoritatilor centrale si locale si a publicului larg si 

prin intarirea capacitatii institutionale necesare implementarii acquis-ului comunitar in 

domeniul protectiei naturii.  

 

Localizare: nivel national, cele 381 de situri Natura 2000 declarate in anul 2007 

 

Activitati desfasurate in cadrum proiectului:  

 

• Ianuarie: finalizarea si publicarea pe website-ul proiectului a stiudiului sociologic 

realizat la nivel national in anul 2011 ”Atitudinile si perceptiile populatiei fata de 

siturile Natura 2000” 

 

• Ianuarie-Decembrie: finalizarea si difuzarea pe o televiziune cu acoperire nationala a 

serialului documentar in 7 episoade ”Natura 2000 in Romania”. Filmul are 7 episoade 

a cate 52 de minute fiecare: 6 episoade care prezinta siturile din fiecare regiune 

biogeografica: Continentala, Pontica, Stepica, Panonica si Alpina (doua parti) si un 

episod final de sinteza. 
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• Ianuarie–Decembrie: actualizarea sectiunii web http://natura2000.mmediu.ro. 

Aceasta contine o descriere detaliata a fiecaruia dintre cele 381 de situri Natura 

2000, imagini, video, noutati, evenimente, legislatie nationala si comunitara, surse 

de finantare, bune practici, publicatii si informatii privind managementul general al 

siturilor. 

 

• Februarie: Tiparirea Manualului de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvata a 

impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 

2000 si a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor.  

 

• Februarie – Martie : Au fost organizate 8 sesiuni de instruire pentru angajatii 

Agentiilor de Protectia Mediului (APM, ARPM, ANPM) din fiecare regiune de 

dezvoltare a Romaniei. Timp de 5 zile, participantii au fost instruiti asupra legislatiei 

de mediu si a procedurilor specifice administrarii siturilor Natura 2000, au efectuat o 

vizita de lucru intr-un sit sau le-a fost prezentat un studiu de caz relevant pentru 

dezbaterea aspectelor practice. Sesiunile teoretice au fost sustinute de catre experti 

in biodiversitate iar ca suport de curs a fost utilizat Manualul de aplicare a Ghidului 

privind evaluarea adecvata a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de 

conservare a siturilor Natura 2000 si a procedurii de emitere a avizului 

custozilor/administratorilor. 
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1.2. ”Sistemul national de gestiune şi monitorizare a speciilor de pasari din 

Romania in baza articolului 12 din Directiva Pasari” - cod proiect SMIS-

CSNR 36586, conform Ordinului Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2901 

din 16.12.2011. 

Website: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro 

 

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Sectorial Mediu; 

Axa prioritara 4: "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia 

Naturii"; Domeniu Major de Interventie: "Dezvoltarea Infrastructurii si a Planurilor de 

Management pentru Protejarea Biodiversitatii si Retelei Natura 2000" si implementat de 

catre Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare Durabila, Bucuresti, Romania. 

 

Durata:  39 luni, intre 6 februarie 2012 – 31 mai 2015. 

 

Valoarea totala: 24.448.125 lei, in conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 

nr. 2901/16.12.2011, din care: Valoarea eligibila este de 19.950.144 lei (finantare 

nerambursabila din FEDR si buget de stat); Valoarea, alta decat cea eligibila este de 

4.497.981 lei si reprezinta valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului. 

 

Obiectivul general: Monitorizarea populatiilor de pasari de interes comunitar din Romania, 

si intocmirea raportului national conform prevederilor Articolului 12 al Directivei Consiliului 

Europei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice. 

 

Localizare: pe intreg teritoriul national al Romaniei, la nivelul celor 8 regiuni administrativ-

teritoriale, atat in interiorul ariilor naturale protejate, cat si in afara acestora.  

 

Activitati desfasurate in anul 2012: achizitii publice pentru: 

- Furnizare echipamente necesare functionarii UIP 

- Furnizare consumabile (birotica) 

- Servicii de planificare si monitorizare stare de conservare a speciilor de pasari de 

interes comunitar 

- Materiale de publicitate si informare si servicii aferente 

- Servicii de audit independent pentru proiect 
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2. Buget 

Venituri din activitati fara scop patrimonial: 3.527.905 lei 

 

3. Surse de finantare 

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu)  

 

4. Echipa 

 

Membrii Consiliului Director: 

• Peter Hardi – Preşedintele Consiliului Director, profesor în cadrul Şcolii de Afaceri a 

Universitatii Central Europene din Budapesta 

• Calin Georgescu – Director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabila;  

• Angheluță Vădineanu – Profesor la Facultatea de Biologie, Universitatea din 

Bucureşti 

• Ruxandra Băndilă – Director de Marketing şi Business Development la Price 

Waterhouse Coopers, România 

• Eugen Dijmărescu – Director al Fondului de Garantare al Depozitelor Bancare 

 

Personalul fundatiei:  

• Călin Georgescu – Director Executiv 

• Dan Apostol – Consilier  

• Radu Vădineanu – Manager de Proiect 

• Simona Sauciuc – Expert Financiar  

• Olivia Popescu – Ofițer de Proiect / Expert IT    

• Rucsandra Cheaburu – Asistent de Proiect 

• Roxana Mazilu – Ofițer Relații Publice  

• Nicoleta Cojoianu – Asistent Relații Publice  

• Andreea Anghel – Asistent Administrativ 

 

 

 

 

 


